SIM,
CENPRE!

Continuidade do Ensino Presencial baseado na
Pedagogia Inaciana

Apresenta

Orientações do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e CENPRE
referentes aos procedimentos
acadêmicos do mês de
Abril de 2020

Caro(a) Estudante, confirmada a
prorrogação do Regime Letivo Remoto
até o dia 30 de abril, as aulas e avaliações
continuarão a ser realizadas conforme
programa de Continuidade do Ensino
Presencial (CENPRE).
A seguir, as orientações para essa nova fase.

DOM HELDER

Aulas
As aulas serão ministradas por meio da ferramenta TEAMS
no mesmo horário das aulas presenciais, conforme o
calendário da Escola, observando-se os feriados previstos.
Para isso, deverão ser devidamente agendadas no
calendário da ferramenta Teams e comunicadas aos (às)
estudantes por todos os meios possíveis: avisos no Moodle,
mensagem, WhatsApp, e-mails etc.
Todas as turmas deverão ser ativadas no Teams o mais
rápido possível;

As aulas deverão seguir o padrão da Pedagogia
Inaciana, podendo o professor fazer as adaptações
necessárias, mas sem se descolar da identidade
pedagógica da Dom Helder, por meio dos seguintes
passos:

Revisão Preparatória
Preparatórial
Preâmbulo
Aula expositiva
(desenvolvimento)

Colóquio Final
(síntese)
Exercícios Acadêmicos
(encaminhamentos)

A Nova Metodologia (Comunidade de Conhecimento) seguirá a mesma estrutura da Pedagogia
Inaciana.

Da estrutura
Todo o material (conteúdo novo) e atividades mútiplas (conteúdo, prazo e formato a critério do
professor) desse período serão disponibilizados no MÓDULO II, observando-se o seguinte:
Todo o material e atividades solicitadas pelo professor devem ser postadas
na plataforma Moodle. É por meio dessa platafoma que os professores e
equipe de coordenação farão o monitoramento das tarefas solicitadas,
INCLUSIVE QUANTO A POSSÍVEIS QUESTIONAMENTOS SOBRE ACESSO,
POSTAGEM (ENTREGA) ETC. O Moodle possibilita, se necessário, o mapeamento
da “trilha de auditoria” para esclarecimento de dúvidas de estudantes e professores.
A principal utilização do Teams é para as aulas/encontros on-line, conforme item
1 acima referido. Nele, se pode postar materiais e aulas, desde que já estejam
disponibilizados no Moodle anteriormente;
O Manual Dom da Produção Acadêmica está disponível na plataforma Moodle (EaD),
na aba MANUAIS, na primeira página depois de feito o login.
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Das avaliações
Serão aplicadas online, seguindo efetivamente o
cronograma de avaliações presenciais publicado no
início do semestre letivo e, para evitar mal-entendidos, com as mesmas datas e horários de início previstos. As avaliações ficarão disponíveis, na plataforma,
por 24 horas para serem concluídas;

O (a) Professor (a) lancará as notas no Portal Acadêmico.
No caso das disciplinas EaD, as notas de atividades
múltiplas serão lançadas na plataforma Moodle, como
de costume.

Os gabaritos das avaliações serão postados no Moodle quando a avaliação não
estiver mais disponível para o (a) Estudante;
No caso de dúvida com relação à correção, o (a) Estudante deverá recorrer ao (à)
Docente, contudo, fica mantida a estrutura do Colegiado de Graduação, caso seja
necessário.
A distribuição de pontos da Nova Metodologia (Comunidade de Conhecimento)
permanerá a mesma:
1ª Parcial: 25 pontos; 2ª Parcial: 25 pontos; Avalição Final: 25 pontos; Avaliação
Parcial: 25 pontos.
As notas serão lançadas conforme o primeiro item acima apresentado.

Seminários Temáticos
Estão mantidos todos os Seminários Temáticos que foram anunciados, com exceção dos que
foram cancelados por não atingirem o número mínimo de participantes, conforme disponível
na página da Escola;

As aulas/atividades funcionarão na plataforma Moodle e no Teams,
assim como as aulas do presencial online;

O dia e horário de funcionamento dos Seminários Temáticos seguirão o que está previsto nos
respectivos Editais. Contudo, o início será no dia 13 de abril e a adaptação das datas será feita
pelo Docente;
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Trabalho de Conclusão

As aulas também serão ministradas por meio do
Teams, nos horários agendados pela professora.
Materiais e atividades serão disponibilizados na
plataforma Moodle.

1ª Avaliação Parcial de 20 pontos: Projeto de Pesquisa a ser postado até
dia 13 de abril de 2020 no Moodle-EAD. O (a) professor (a) orientador (a)
observará o prazo de 7 dias, iniciando dia 14 de abril, para correção dos
Projetos do Pesquisa. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a
professora Mariza Rios: mariza.rios@domhelder.edu.br , ou pela
plataforma EAD.
O Estudante que ainda não tem o “aceite” deverá entrar em contato, imediatamente, com a professora pelo e-mail mariza.rios@domhelder.edu.br
Observações: Fontes de pesquisa digital: Dom da Produção Acadêmica:
Capítulo 1 itens 1.6 e 1.7.
O Manual Dom da Produção Acadêmica está disponível na plataforma
Moodle (EaD), na aba MANUAIS, na primeira página depois de feito o login.

Núcleo de Prática Jurídica - NPJ

A realização das petições on-line estão mantidas;
Está suspensa a entrega dos relatórios da prática jurídica até
que se reestabeleçam as atividades forenses;
O contrato de Estágio que não seja eletrônico deve ser entregue na
portaria da Escola para a assinatura, com a devida identificação do
(a) Estudante e retirado no prazo de 5 (cinco) dias.
Qualquer dúvida e em caso de urgência, encaminhar e-mail para o
Coordenador do NPJ, professor Luiz Chaves: luizchaves@domhelder.edu.br
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Disciplinas EAD
As disciplinas ofertadas para os (as) estudantes em caráter
de “recuperação em disciplinas reprovadas”, conforme
previsto no Regimento Interno da Instituição, seguirão seu
cronograma sem alterações e as provas serão aplicadas
conforme item 3 deste documento.

Núcleo de Ensino Personalizado - NEP
Os atendimentos do NEP serão realizados por e-mail ou on-line* (WhatsApp e espaço
de trabalho Teams). Os atendimentos online deverão ser agendados previamente
pelos e-mails dos profissionais do NEP, conforme a especificidade de cada demanda.

CENPRE - SAÚDE
O NEP lançou o projeto CENPRE - Saúde, por meio do qual desenvolverá com os
estudantes habilidades, competências e atitudes para o melhor desempenho das
rotinas acadêmicas. O projeto tem como foco a abordagem de três dimensões para
o fortalecimento do estudante: a saúde mental e qualidade de vida; a qualificação
acadêmica (Programa Acadêmico Nota 100) e a Espiritualide Inaciana.

MONITORI@ DIGITAL
As atividades dos monitores acontecerão conforme programação já definida, por
meio de reuniões virtuais e o acompanhamento da Pedagogia Inaciana nas plataformas. Será produzido um documento com as adequações das funções dos
monitores no ambiente virtual de aprendizagem.

PROFICIÊNCIA ACADÊMICA DA GRADUAÇÃO
As atividades de Proficiência Acadêmica 1 ocorrerão normalmente nas plataformas virtuais. As Proficiências do 2º ao 5º períodos estão mantidas, contudo serão
realizados ajustes nas datas de início das Proficiências do 2º, 4º e 5º períodos. As
datas atualizadas dessas atividades serão divulgadas até o dia 3/4/2020. A data
da Avaliação Geral da Proficiênciaestá mantida.
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Aulões para o XXX I Exame da OAB
Tendo em vista que a OAB fixou a data para a sua
realização em 31 de maio de 2020, os Aulões acontecerão
no decorrer do mês de maio em datas a serem definidas e
divulgadas.

Biblioteca
Durante o regime de Continuidade do Ensino Presencial, a Biblioteca
funcionará das 9h às 16h, para empréstimos de livros. O procedimento
de reserva dos exemplares deverá ser feito online (solicitação pelo
Portal Acadêmico) ou por meio do telefone da Biblioteca, (31) 2125-8813.

CONTATOS

Suporte TI
Suporte EaD
Coordenação EaD

informatica@domhelder.edu.br
ead.suporte@domhelder.edu.br
eadtutoria@domhelder.edu.br
ead.coordenacao@domhelder.edu.br

Atendimento CENPRE

cenpre@domhelder.edu.br

Atendimento - NEP

nep.atendimento@domhelder.edu.br

Coordenação - NEP

nep.coordenador@domhelder.edu.br

Orientador de Estudos - NEP
Psicóloga/ Tratamento Especial - NEP

adair.jose@domhelder.edu.br
nep.psicologa@domhelder.edu.br

